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DECIZIE
s.Chetriş
10 decembrie 2019

Nr. 7 /1

Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Chetriş pentru anul 2020 în a
doua lectură .
în conformitate cu prevederile articolului 14(2), litera (n) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, articolului 21 din Legea
privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003, cu modificările şi
complectările ulterioare, a articolelor 24.47 ,55 din Legea privind finanţele publice şi
responsabilităţi bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Legea finanţelor publice locale
nr.397-XV din 16.10.2003, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi
modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2019 din
24.12.2015, Legea privind actele normative nr.100 din 22.12.2017 şi avizul comisiei
consultative de specialitate consiliul comunal DECIDE :
1. Se aprobă bugetul primăriei comunei Chetriş pentru anul 2020 în lectura a doua
la venituri în sumă de 3134,6 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 3134,6 ni ii lei .
2. Se aprobă :
2.1. Sinteza veniturilor bugetului local, cheltuielilor principale prezentate în
în anexa nr. 1.
2.2. Efectivul -- limită al statelor de personal din instituţiile bugetare finanţate
de bugetul local prezentat în anexa nr.2 .
2.3. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată în
instituţiile bugetare , finanţate de la bugetul local şi în sumă totală pe
mijloacele speciale preconizate spre încasare de către instituţiile
bugetare pe serviciile prestate prezentat în anexa nr.3

2.4. Cuantumul Fondului de Rezervă calculat în proporţie de mai puţin de 1 %
din volumul cheltuielilor de bază în sumă de 31,0 mii le i, prezentat în anexa
nr. 4 .
2.5 Cotele impozitelor şi taxelor locale prezentate în anexa nr. 5.
3. Datoriile creditoare înregistrate la 01 ianuarie 2020 ale instituţiilor bugetare vor ti
achitate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pentru anul 2020 .
4. Executorii de buget vor asigura :
- legalitatea utilizatrii alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate,
- contractarea de lucrări , servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii
privind achiziţiile publice .
5. Se autorizează primarul comunei, Zinaida Diaconu să redistribuie mijloacele
financiare cu destinaţie specială aprobate în cadrul uneia şi aceleiaşi grupe
principale de cheltuieli.
6. In procesul de executare a bugetului contabilul şef, Angela Rusu va opera
modificările respective în limitele prevăzute în legislaţie .
7. Responsabilul de executarea deciziei este primarul comunei, Zinaida Diaconu.

Preşedintele şedinţei
Secretar al consiliului comunal

Anexa nr. 1
Ja decizia consiliului comunal
nr. 7 / 1 din 10 decembrie 2010

SINTEZA VENITURILOR FORMATE PE PRIMĂRIA CHETRIS PENTRU
ANUL 2020
Mii lei
INDICATORI
cod
Impozitul pe venit retinut din salariu
293,5
111110
Impozitul pe venititul persoanelor fizice
declarat
111221
Impozit pe venit
111000
293,5
Impozitul funciar al persoanelor juridice şi
fizice înregistrate în calitate de întreprinzători
113161
85,5
Impozit funciar al persoanelor fizice cetăţeni
Impozit pe bunurile imobiliare persoanelor
juridice
Impozit pe bunurile imobiliare .persoanelor
fizice
Impozit pe bunurile imobiliare persoanelor
juridice
din valoarea estimata
Impozit pe bunurile imobiliare achitate de
către
persoanele fizice cetateni di valoarea estimata
Impozit pe bunurile imobiliare
Taxa pentru amenajarea teritoriului
Taxa pentru unităţile comerciale
Taxa pentru patenta de intreprinzator
Total
Arenda terenurilor cu destinaţie agricola
Arenda terenurilor cu alta destinaţie decit
agricola
TOTAL
Taxa de organizare a licitaţiilor
Plata pentru certificate de urbanism
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata
TOTAL
Donaţii voluntare p/u cheltueli capitale
Transferuri cu destinaţie speciala
Transferuri cu destinaţie specială
Transferuri cu destinaţie generala
TOTAL
Total venituri proprii
TOTAL venituri

113171

19,2

113210

1,7

113220

3,7

113230

1,1

113240

2,4

113000
114412
114418
114522
114000
141522

113,6
2,2
16

141533
141000
142211
142215
142310
142000
144214
191211
191216
191231
191000

18,2
117,4

117,4
1,2
80,5
81,7
50
1320,9
176,6
962,7
2460,2
674,4
3134,6
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PENTRU ANUL 2020
( mii le i)

Cod
Denumirea instituţiei

FF3

Aparatul primarului Chetriş

0111

300

0301

968,9

Fondul de rezervă
Dezvoltarea drumurilor
Amenajarea oraşelor, satelor
( comunelor)

0169
0451

300
300

0802
6402

31,0
176,6

0620

300

7502

85

Aprovizionarea cu apă

0630

300

7503

50,0

Iluminarea stradală

0640

300

7505

191,8

Activităţi culturale

0820

300

8502

41

Biblioteca

0820

300

8502

101,1

Educaţia timpurie ( grădiniţa )
Educaţia extraşcolară şi susţinerea
elevilor dotaţi

0911

300

8802

1476,2

0950

300

8814

13

S3S4 P1P2

3134,6

TOTAL

Primarul

comunei

Contabil şef

Zinaida Diaconu
Angela Rusu

Anexa nr.2
la decizia consiliului comunal
nr. 7 / 1 din 10 decembrie 2019

Nomenclatorul
tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată în instituţiile bugetare ,
finanţate de la bugetul local şi în sumă totală pe mijloacele speciale preconizate
spre încasare de către instituţiile bugetare
pe serviciile prestate pentru anul 2020
Mijloacele speciale din executarea lucrărilor , prestarea serviciilor
sau din alte activiţăţi pe instituţiile bugetului primăriei pentru anul 2019
în mărime totală de 80,5 mii l e i, inclusiv mijloacele speciale încasate de
la populaţie contra plată pentru certificate eliberate de primărie 2,5 mii lei
şi mijloace incasate de la părinţi pentru alimetare în sumă de 78 mii lei
( cotizaţii părinteşti) conform calculelor :
a) 135 zile x 66 copii x 8,75 lei pe zi = 78,0 mii lei
b) 380 certificate x 5 lei = 1900 lei
30 caracteristici x 10 lei =
300 lei
50 contracte
x 6 lei = 300 lei

Anexa nr.3
la decizia consiliului comunal
nr. 7 / 1 din 10 decembrie 2019

Efectivul - limită
al statelor de personal din instituţiile bugetare finanţate
de bugetul local pentru anul 2020
Aparat primarului
Grădiniţa de copii
Biblioteca (0 8 .0 0 )

- 9,5 unităţi / 10 persoane
- 14,22 unităţi / 16 persoane
- 1,0 unităţi/
1persoană
,72 unităţi

Zinaida Diaconu
Angela Rusu

Anexa nr.4
la decizia consiliului comunal
nr. 7 / 1 din 10 decembrie 2019

%т

Cuantumul Fondului de Rezervă
al primăriei comunei Chetriş pentru anul 2020
Cuantumul fondului de rezervă al primăriei comunei Chetriş
pentru anul 2020 este calculat în proporţie de mai puţin de 1 % din
,0 mii Iei .
Zinaida Diaconu
_Angela Rusu

Anexa nr.5
la decizia consiliului comunal
nr. 7 / 1 din 10 decembrie 2019

Cotele impozitelor şi taxelor
pentru anul 2020
Nr.
d/o

Denumirea impozitelor şi
taxelor locale

1

2
Amenajarea teritoriului
Tipul obiectului de comerţ
şi / sau obiectului de
prestări de servicii

1.
2.

Primarul

comunei

Contabil şef

;

Capitolul
şi codul
3
114412
114418

Obiectul
impozabil
4
27 persoane
1 magazin mixt
S p/la 25 m.p.
1 gheretă
S p/la 25 m.p.
1 magazin mixt
S peste 25 m.p.
1 sală de ceremonii
S peste 100 m.p.
2 magazine mixte
S peste 25 m.p.

Cota
im pozitului,
lei
5
80
500
500
4000
-

..

5000
_____________

3000

..

-

..... ......

